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SZERKESZTŐSÉG:
Btliczsy-ui 0t hova a Up siellenníi részét illető közloraónytík

KIADÓHIVATAL:
Oeüozoy-ut 9. számú ház, hova az előfizetési ós & hirdetői
pénzek küldendők.

küldendők,

Fololős ezerkeuztö»

Nyilttérben egy sor közlési dija 50 fillér.
Kéziratokat a szerkesztőség nem küJd vissza,

Dr. Sámuel Viotor.

Midőn Pyth agoras felfedezte ismert tantételét, az isteneknek egy
h eka tombât áldozott. Azóta reszketnek az ökrök, valahányszor uj igazság jut napvilágra. Igy mondja Börne.
És Szarvason reszketni fognak a
jámbor kétszarvuak és a kétszarvuak
közé illő jámborok, mivel kisült, hogy
kétszer kettő még se több négynél.
Szívesen tudná és ismerné el ezt a
friss igazságot a Grexa gyerek is,
de a kártyavesztesség illetve egy
ólomgolyó okozta agóniája egyelőre
akadályozza. A szarvasi embernek
ugyanis, ha zsebébe kerti! annyi
amennyi korona (az mindegy, hogy
entulajdona vagy a másé), siet azt
megszorozni. És az is egyre megy,
hogy az uri kaszinóba, népkörbe,
kávéházba, korcsmába vagy éppen
örömtanyára rohan a szorzási műveletet végrehajtani. A főcél annak bebizonyítása, hogy kétszer kettő több
mint négy. Volt rá esetj hogy csakugyan több lett, azonban „ugyanazon
eset" nem sokára devalválódott zéróra,
sőt ennél is kevesebbre. De hogy

T A R C A.
SPLEEN.

Előfizetési dij: Egész évre 8 K. Fél évre 4 K.
Nyegyed évre 2 K. Egyes szám ára: 20 fillér.

Fortuna istenasszony megkapja min dig az ő fellépti dijját illetve hogy a
szorzándó összegeknek pinkapénzzé
való metamorphosisa a végeredmény,
az aztán kétszer kettő négy. — Kár,
hogy az ökrök reszketése
illanó
gyors és nem fokozódik idült borzongásba.
*

Vicián a közismert számozatlan
néphordár élte alkonyán búskomor
lett. Bánatának indoka a törköly hausen kívül nem a messenger boys
hódítása, A szarvasi konzervatív szelPe.-simista szemüvegen nézve ez
lem ugyanis erős ellensége nem
csak a messenger boysnak, de a hi- a chn hazugság. Hazugság a multta •
vatalos hordároknak is. Vicián tehát c's a jövövei való kapcsolatában. A fejháborítatlanul birtokolhatja az Árpád lődés fogalmát megszoktuk olyan mérpiaci sarkát. A derék néphordár két tékkel mérni, hogy az majdnem üres
betű, a dr. hiánya miatt eresztette m arad na, ha Sz ar vas el őre haladási
fejét búnak, mely immáron közkincs processusát tennők bele. Pedig halad
és ő mégse használhatja a boldog Szarvas kétségtelenül és előn>, csakuj esztendőt kívánó vizitkártyáján. hogy csigamódi szerint. Egy évtizedEddig a tréfa. De az már szomorúan nek a kiilümbözete is elég nagy ahhoz,
komoly dolog, hogy Szarvas egyet- hogy ezt ugy a város külső képe, valen év alatt tizenöt doktort produkált lamint belső tevékenysége tekintetében
„városunk szülötteiben." Igaza van észrevehessük.
Balzacnak, hogy a púpos világ az
Szarvast a talaja viszi előre és a
egyenes hátút szörnynek nézi, mivel talaja köti meg a fejlődését !

Hörgő szavú, megbomlott vészharangok
Repedt érc-öblét hallom kongani,
Mint hogyha felbödülnének a hantok
Üvöltve siró kóbor árnyai,

*

— Charles Baudelaire. —
Mikor a csüngő égbolt szemfedőt küld
Kedvünkre, mit megtört az unalom,
S nem kél egy sugár som a szürkeségbűi
A komor éjnél csüggosztőbb napon;

ha nem volna igaza, azt a „Dr. u
púpot nem iparkodnánk mindannyian
olyan lázasan megszerezni. Ki látja
ennek hasznát ? A doktor urak nem.
A jogászvilág sem. A kis hozömányu
lányok, kik doktor férjről álmodoztak,
addig míg elveszi őket a doktor ur,
igen, aztán nem. Az avató profeszszorok, hej ők igen ! !

S a lelkem mélyét, — dob s harsona nélkül
Hosszú sor gyászszekér dübörgi át,
S a tört Reményen, a Kétség vitézül
Agyamba tűzi setét zászlaját
Harsányi
Kálmán,

Mikor a fold nyirkos börtönné válik,
Hol a Reménység, mint a denevér,
Vergődve repdes ina-szakadtáig,
Míg egy dohos kövön véget nem év;

A jó(*koQV Qő?gylct ¿yívcéter

Mikor a hulló szürke vizcsöpp-szálak
Egy roppant tömlöc rácsát tükrözik,
S agyunkba* hálót szőni a sugárnak,
Egy undorító pókhad költözik: —

Kedves és felette vonzó, régi szokásnak felelevenítését határozta el a szarvasi
jótékony nőegylet vigalmi bizottsága. A
earnováii ünnepségek ötletéből kiindulva s

«steiy«.

i

azok mintájára, másrészt azonban teljesen
eredeti felfogásban s ennek megfelelő kivitelben, látványosság számba menő ünnepségek keretében farsangi tisztségek és
méltóságok választását és ünnepélyes beiktatását tűzte ki a farsangi
estélyek
programmjául. Ezeknek peudantja a farsang
utolsó estélyen a farsangi méltóságoknak
tisztükről ünnepélyes lekoszönése és díszes
elvonulása lesz.
A farsangi tisztségek és méltóságok
nevezetesen a farsang királynőjének és 10
udvarhölgyének, valamint Cameval' hercegnek és 10 udvari méltóságának megválasztását az estélyen megjelenő közönség fogja
megejteni és pedig a visszaélések elkerülése
érdekében a vegyes zsűri által ellenjegyzett
és korlátolt számban kibocsátandó szavazólapok alapján. Minden személyjegyhez 1

Ö S ^ ' S r C í r a l , " t f " v elsőrangú gyártmányok
Kapható Szarvason í S á m u e l
-• - -- ;

A d o l f könyv- és papirkereskedésében
minden nagyobb dojhánytőzsdében.

(Beliczey-ut 9. szám),
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adoxon, de igaz. Mert valójában ugy áll a dolog, hogy a szarvasi
föld termőképesség tekintetében az
istennek áldását, termelés és mivel és
szempontjából átkát jelenti. A mi népünk ötven esztendővel hátra maradt
a gazdálkodás fejlődésétől.

A kerti gazdálkodás meg éppen
ismeretlen fogalom nálunk. Csalt a földünkön meggazdagodó bolgár kertészek révén tudunk valamit róla. De
hasznot közülünk senki se akar húzni
belőle.

Vitán felül áll, hogy Szarvas w
ez idő szerinti konjunktúrák folyományakép csakis mezőgazdaságának fellendülésében taláíi)a*ná meg virágzását.
A múltban megíaláíratta volna másban
is; gyárváros,
él érik k ereskedel ni i
gócpopt lehetett volna, de hosszú időre
eljátszotta kis játékait, mikor vasút-.
iszónyban szenvedett.

csecsemőkorát

Csakhogy gazdái kod ni sem tudunk.
A mi népünknek — szinte hihetetlen—ez az istenáldotía föld alig jövedelmez
tisztán másfél percentei. Ez azért van
igy, mért földmivelőink annyira értenek a belterjes gazdáikodáslioz, mint
harangozó az ágyuöntéshez.
Pedig lett volna és van is alkalom az okszerű és okos belterjes
gazdálkodás megtanulására. O a k a
környékbeli nagybirtokosok
és uri
középosztály gazdálkodási
módszerét
kellene több figyelemre méltatni. Nálunk még mindig van olyan kisgazda,
aki állati erővel végzi a cséplési munkálatokat. Hát mit jövedelmezzen akkor neki a termés? I irtózik a népünk a gépektől és oly szívesen törné
össze a mezőgazdaságnak valamennyi
géperejét* mint egykor a szüklátkörüek
az első varrógépet. A józanabbul gondolkodóak már ott tartanak, hogy
szövetkezett erővel szerzik be a szükséges gazdasági gépiket. De milyen
kevesen vannak ! És mily Icevéss4 talál követökre az ő példájuk.

Szőllőmivelésünk
séges a l a p o n

m

még

csak

éli, d e l e g a l á b b

egész-

fejlődik.

Gazdasági
hátramarad ot< Ságunk
igaz okát népünk erősen konzervatív
és majdnem fuknrnak nevezhető természetében lelem. Majd ha megtanuljuk, hogy áldozat és kockázat nélkül
haszon sem várható. akkor Szarvas
fejlődési procedúrája is
gyón
tempója lesz.
Dr. S. V.

a
Gomba módra szaporodnak
a bankok.
Sok a pénz. Legalább is ezt látszanak igazolni azok a síirün érkező
hírek, mik uj pénzintézetek alakul ásá
ról számolnak be. Most Békéscsabáról
jelentik egyszerre két pénzintézetnek
az alakulásán. Az egyik pénzintézet
már alakuló közgyűlését is megtartotta
Fábry Károly dr. orsz. képviselő ehiöklete mellett és Békésmegyei Általános
Takaiékpénzíár rt. cég alatt jegyeztetik. Alaptőkéje 300.000 korona. Ehiökig-tzgatója lett Fábry Káro'y, ügyvezető vezérigazgatója a már Szarvason is
előnyösen ismert Bohnert József, jogtanácsosa dr. Láng Frigyes. — A másik csabai pénzintézet szövetkezeti
alapon terveztetik.
Jól beavatott forrásból nyerjük
azon értesülésünket, hogy Szarvason

Családjegyhez 3, páholyjegyhez 4 darab i gok tisztével a hölgyek szórakoztatási és
szavazólapot ad ki a pénztár s ugyanennyi
mulattatást kötelezettsége jár.
szavazójegy
(hasonlóképen elíenjegyezve)
Sajnáljuk, hogy a meglepetésnek tarkerül darabonkénti igen mérsékelt 10 filléres togatott ünnepi aclusok egyes részleteit a
árban eladásra, ugy hogy ha a belépőjegyek szigorú titoktartás kötelezettsége miatt közre
alapján pld. 300 szavazólap osztatott ki, nem adhatjuk, de kétségtelen, hogy e részakkor a választásban összesen csak 600 letek megismertetésével e kiválóan élvezetes
szavazójegy fog szerepelni.
és nagyszabású estélynek minden érdekesMinden szavazólappal 11 nőre s 11 ségét s a meglepetés szenzációjával ható
férfire lehet szavazni. A szavazatok többsé- aktuálitását eleve eljátszanók. Bizonyosra
gét elnyert 11 nő és férfi közül azután vehetjük azonban, hogy a szóles körben
sorshúzás utján választják meg a farsang megindított buzgó és nemes akció és az
királynőjét, Carneval hereeget és rendre- eddig elárult részltetek alapján is már akkora
sorra az egyes udvari méltóságokat, amint érdeklődést fog kelteni ez az est nemcsak
legközelebbi környékünkön, hahem messzebb
egymásután következnek.
A megválasztott farsang-királynét és vidéken is, hogy fényével és különös jelentőségével a vármegye elit-báljainak sorában
udvarhölgyeket ékes fejdiszszel, Carneval
herceget pedig és az udvari méltóságokat látogatottságát, külső és belső impozánságát
pompás jelvényekkel tünteti ki a nőegylet, tekintve első helyet foglalhat el.
A megválasztottaknak méltóságaikba való
beiktatását, jelvényeikkel való felruházását,
Tréfa
Való.
ünnepélyes, diszes szertartások kisérik.
B i r o d a 1 m a k,
A nőegylet e jelvényeit a kitüntetetMontenegró fejedelme (külügynrinisztek egész farsangon át megtartják és jogoteréhe/.): Mily különös szag lengi át birosítottak azokat a farsang Összes mulatságain
dalmamat? 1
— kitüntetésük külső jeleként — viselni is.
A külügyminiszter: Fenség, a szrrv,széd
Carneval tisztségével és az udvari méltósá* államban kávét pörkölnek*

is készülnek egy ujabb, tehát a hatódik pénzintézetnek igen rövid időn belül való megalakítására. Hogy erre a
3 részvénytársaság, 2 szövetkezet és
a jó ég tudja hány, kölcsönügyletekkel foglalkozó, alap mellett mi szükség van, az alapi tók tudnák megmondani. Talán sok. a pénz ? No ezt mi
szarvasiak nem igen érezzük. Kevés a
bank ? Dehogy. Temérdek a fiskális és
kevés a bankügyészség.

X liendes közgyűlés.
Békésvármegye törvényhatósági bizottságát
Ambrus Sándor alispán f. hó 29-ére
rendes közgyűlésre hivta össze. A közgyűlés tárgysorozata a megtartás előtt
8 nappal fog szétküldetni.

X Bucsu

a főispántól.

A

vármegye közigazgatási bizottsága hétfőn vett bucsut a távozó Döry Pál
főispántól. A bizottság nevében Varságh Béla tartott meleg hangú búcsúbeszédet, melyre Döry Pál meghatottan válaszolt és mondott köszönetet a
bizottságnak iránta nyilvánított szere•t.

Tisztességtelen

házaló-kereskedés,

A szarvasi pangó kereskedelemre igazán rá jár a rud. Még csak a tőrvénybiztositotta jogaiban sem hagyják meg áz ideözönlö idegen kereskedők. Nem elég azon
kárhoztatandó rossz szokás, hogy az országos vásárok alkalmával sátort ütő indige-

B i z t a t á s.
Menyasszony: Mennyire boldogít az a
gondolat, hogy osztozni fogok bánatodban
és keservedben.
Vőlegény :/De édesem nincs nekem se
bánatom, se keservem.
Menyasszony (mohón):
megesküdtünk.
Ez

Majd lesz, ha

is

b ó k,

Tessék olhinni — szól egy fővárosi
hivatalnok vidéki ismerőseinek — nálunk
Pesten annyira drága a marhahús, hogy
maholnap bók számba megy, ha valakit
ökörnek mondanak.
M é r g e z é s.
— Doktor ur, kérem jöjjön sietve, a
nagysága megmérgezte magát!
— De az istenért, mivel ?
— Elvágta a nyelvét és lenyelte.

1909. december 19.

,

náktól szerzi be drága pénzen a silány árut
a szarvasi nép, még ebhez hozzájárul a
szomszédos városoknak tisztességleien kereskedői részéről rendszeresen űzött vándorkereskedés is. Hát persze, hogy tönkre kell
menni még annak a parányi kereskedelmünknek is, mikor ilyen jogbitorlókkal keli
konkurrálníok.
Könnyű például a mezőtúri Schvarcznak olcsóbban árulni Szarvason a divatcikkeket mint a szarvasi Schvarcznak, mert
neki sem adót, sem házbért nem kell itt
fizetni, sőt azzal sem kell törődnie, hogy
az általa becsa; ott vevő nem megy többé
a boltjába. A járási főszolgabíró azonban
jól -tenne, ha konkrét panasz e.setén a bűnösnek talált házalókereskedőt a maximális
büntetéssel sujtaná. Elmenne a mezőtúri
Schvarezoknak a kedvük meghívás nélkül
Szarvason seftet csinálni. De még meghívásra se jönnének eztán. Ami igen üdvös
volna a ml derék kereskedőinkre nézve,
akik legalább is megérdemelnek annyit,
hogy a törvényes oltalomban részesedjenek.
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a ki tartalmas felolvasását több mint
500 hallgató előtt tartotta. Mellékszámok voltak : szavalatok, kettős ének
és két magánének. Dec. hó 12-én az
ezüst-szőlői iskolában Benczúr Mihály
tanitó, lyc. titkár olvasott fel a gyűmölcsfatmyészlésről, szép számú hallgatóság előtt. Dec. 19-én ugyancsak
Lórugástól kútba szédült birtokos.
ö tart majd előadást Kondoroson* a
Borzalmas szerencsétlenség áldo- bolgárkertészetröl. A si»atöi olvasózata lett Szabó János szarvasi tehetős egyletben, az elmúlt vasárnap Jánovbirtokos. Hétfő d él előtt szilaj vérű szky György tanitó
olvasott f e l :
lovait itatta a tanyáján levő gémes Amerika és a kivándorlás címen. Az
kútnál. A lovak valamelyike megrúgta előadást nagy tetszéssel fogadták! s
a gazdát és pedig olyan szerencsétle- utána élénk eszmecsere indult meg a
nül, hogy a vizmerités közben a mély hallgatóság között.
vi/'ü kútba belefordult és ott lelte ha— Előadó estély.
Dec. hó
lálát. Valószínű, hogy rettenetes halál
16-án Pataki János tanitó, lyceuí^i
tus-U vívható Itt a szerencsétlen, mig titkár betegsége következtében az előmegfulladt, mert kezei merő vér let
adást a Iyceum elnöke tartotta meg a
lek n luifc tégláitól, mikbe kap tszkodni „Szerves vegytan elemei* cimen. Imiparkodott, a tanya lakói pedig a kut- pozáns és szokatlanul előkelő közönbazubánás után cs^k nagy későre vet- ség jelent meg ez alkalommal, minek
ték észre a katasztrófát.
okát a felette gazdag programmban
A megejtett boncolás kétségtele- kereshetni. Szabó Lajos szavalata után
Aliquis versei. A jónevü poé- nül megállapította, hogy a szerencsét- Brachna Böske énekelt magyar dalota : Aliquis (dr. Sámuel Victor) első lenség lórugásnak a következménnyé. kat, majd a tetszéssel fogadott szabad
verskötetét február havában adja közre,
Szabót szerdán temetlék el nagy előadás befejeztével Renglovich Lulu
Dicsérnünk őt e lap has ibjaiu (szer- részvét mellett.
éneke következett Mészáros Ilonka »
kesztői tiszte miatt) nem szabad. De
Aliquis versei nem is szorulnak dicséművészi zongorajátéka mellett. Szűnni*
retre. Olvasóink kiadandó verseinek
nem akaró tapsok jutalmazták: a két
egy részét ismerik már lapunkból, vaszereplőt, Krecsmárik Margit jól átérlamint a fővárosi szépirodalmi és napi
— Hangverseny.
A Szabad tett és érzéssel előadott szavalata utáu"
lapokból. Verskötetének kiilaö kiállítása
méltó lesz tartalmához. Gondos nyom- Lycnnn január 30-ára hata'mas méretű Bugyis Gicu k. a. és Mészáros Ilonka k. áv
tatásban (a budapesti Athaeneum nyo- hangverseny
rendezését t ervezi. E zongora-négykezese frenetikus taspviízléses bőrkötésben és fűzött hangverseny felolvasója Dr. Márton hart keltett. A 6 filléres belépti-dijbóf
példányokban jelenik meg. Ára egy
Lajos fővárosi tudós lesz, ki külföldi 12 kor. 50 fillér gyűlt egybe. Felül fipéldánynak bőrkötésben 4korona, fűzve
zettek : N. N. 94 f., D r Haviár Gyu- ;
3 korona. Előjegyzéseket már most, útjáról visszatérve, szívesen vállalkozott la 88 f., Róth Béla 28 f., Üeutschensamennyiben meghatározott példány- egy felolvasás tartására. A mellékszereszámban történik a kiadás, elfogad a peket a helybeli és a környéki legki- midth András 22 f., Perczel János -22
szerző. Mutatványnak itt közöljük az válóbb erők fogják betölteni. Az elő- f.f Marosy Pál, Pataki Alfréd, Silbers-*
ajánlását
«
adás az Árpád s*zálló dísztermében lesz, tein Adolf, Paszingev N. 14—14 fitlér.f<
J'l JLf
utána táncmulatság. A belépti-díj mini- és többen 12 és 4 fillért. Ez utón fó-"
Engemet a múzsa
gadják a felülíizetők a Lyceurn. hálás,
mális
összeget
fog
képviselni.
Nem csókolt homlokon,
, '
— Szabad Lyceum.
Az ág. köszönetét.
Nincs az istenek közt
Egy se, ki rokonom.
Télen is pompázó,
Szép, kegyetlen rózsa
Tövise szúrt szivén,
Kibugygyant a hóra
Wros meleg vérem
S ott írásba fagyott,
Akt elolvasod,
Kacagj rajta nagyot.
Kacagj rajta szívből,
Én is abból síitám,
Mikor a lelkemet
;irtam.

nap), 22-én (szerdán), 25*én (szómbaton) és 26-án (vasárnap) d. e. 10-12-ig
és d. u. $2-4 ig lesz megtekinthető.
Belépődíj 50 fillér.

b. ev. fögynmásiumtól kölcsönzött vetítőgép segítségével dec. hó 19-én,
azaz m-t délután 5 órakor, a főgymnásium tornacsarnokában rendkívüli
érdekesnek ígérkező, vetített, ^zines
képekkel illusztrál t felolvasás lesz.
Fetzer József rom. kath. s. lelkész,
hittanár ,,A csillagok világából" című
előadásit fogja megtartani. A műsor
többi pontjai is felette Vönzók^ igy:
Szaval Bugyis Aranka, Hegedű-quartetté-t ad elö Ökrös Elemér zenekara,
Tavas/.idő
majd utána ismét szavalat, előadja :
Olvadóban a Ivó ;
Pára lesz belőle,
Töröcsik Pál s befejezésül magyar
Felhőbe illanó.
népdalokat játszik a helybeli zenekar.
Harmatgyöngybe olvad
Belépti-díj 10 fillér. A közönségét
Lelkem is felszállva,
arra kérik, hogy pontosan jelenjenek
S lehull egy pompázó,
meg, mivel 5 óra lüán az ajtók bezáSzép, gyilkos rózsára.
ratnak,
— Vidéki
előadás.
Lapunk
Gyüjtüniényes
kiállítás.
Vidövs2ky Bála a békéscsabai város- legutóbbi számában tévedésből a dec.
11-én B.-Szeníandráson tartott lyceunii
háza dísztermében gyűjteményes kiál
litást rendez. A k iái lilás deczember előadás előadójaként Krecsmárik Endre
] 9-én, vasárnap délelőtt 10 Órakor lycoumi elnök nevét közöltük. A felolnyílik meg s cleczember 19-én (vasár- vasó ugyanis dr. Dumvy Alajos volt,

H I R E K.
— ZAt számadás.

A községi
*

képviselőtestület legutóbb tartott Jcöz-.
gyűlésén a községi ovo dák" és iskolák
1908 — 1909. tanévi számadásait .helyesnek elfogadta, a felmentvényt Mol- J
nár János felelős számadónak a szo- *
lcásos óvatások fentartása mellett megadta, sí a számadási tettet felülvizsgáltat és jóváhagyás végett a közigazga^
tási bizottsághois felterjesztette.

— Rendkívüli

közgyűlés:

A békésvármégyei
általános tanitó
egyesület dec, 15-én d. e. 10 órakor ;
Békéscsabán az állami iskolában rendkívüli közgyűlés tartott* T á r g y a i A :
Magyarországi Tanítók Országos szö*
vétségébe való belépés fölötti' határozat Az igazgató bizottságnak.előterjesztései.

1909. december 19.
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— Eljegyzés. Thury Etelkát Szarvasón
eljegyezéte Tusjak György Tótkomlósról.

— Lemondás.

Pataki János
tanító a Szabad Lyceura titkára, hivatkozva megrongált egészségi állapotára,
titkári állásáról lemondott. Az uj titkár
választását a legközelebbi lyceumi gyűlés eszközli.
— Jótékonyság. A Szarvasi Leányegyesület alapszabályában egyik céljául a
szegény tanuló leányok segítését tűzte ki.
Hogy e f célt megvalósítsa,
a tanítási év kez. • "*
detén könyvekkel, kézimunka anyaggal látta
el az.-, áll. -polg. leányiskola növendékeinek
néhányát most, a szeretet ünnepén pedig
18 leánynak ad meleg ruhát. E ruhákat a
polgán leányiskolával kapcsolatos kézimunka
tanfolyam növendékei varrták meg a. tanfolyam vézetője Kürthy Mária és egyik tanitója Darida Mariska ut mutatása és segítségével. A nemes cél érdekében teljesített
munkájuk önmagát dicséri.

— Állami ovodák. Á községi
kár, Lesszich N., Buck Adolf, Simkó
Gyula, ReUter (B.-pest) 2—2 korona, iskolaszék azt javasolta a képviselő
Spiegel Ármin, Weisz Márkus, Farkas testületnek, hogy a kilátásba helyezett
Soma, Luszti£ Miksáné, Lövy Sándor,
állami ovodák Bodnár József, .Kóczi
Szöílősi Miksa, Vadász Ferencz, Lukács Béla 1 - 1 korona. Végül meg- Mihály íanitók iskolájainak környékén
köszöni a bizottság Grosz Mór, Roíh és a Farkas vendéglő helyén állitassaBéla, Dr. Sámuel Victor és Silberstein
Sándor uraknak a mulatság sikere
— Elkallódó milliók. Ha megteérdekében tanúsított szives fáradozását. kintjük a hivatalos sorsolási jegyzéket, azt
— Művirág kiállítás. A tulipán- látjuk, hogy évről-évre óriási mértékben nő
szövetség — magyar védő egyesület müvirágkészitő tanfolyamát szép sikerrel befejezte. llógy a nagyközönség meggyőződést
szerezhessen arról a komoly munkáról,
melyet a tanfolyam tagjai végeztek, az
egyesület az ott készült virágokból kiállítást
rendez a főgymnázium tornacsarnokéban.
Az ünnepies megnyitás karácsony első
napján lesz.

— Ovodálc,

A legutóbb eszközölt összeírás szerint a községben
— Iskolán
kivüli
oktatás* 619 ovoda köteles gyermek van. BeA községi iskolai tanítók legutóbb tariratkozott az óvodákba 331, akik kötott ülésükön elhatározták, hogy iskoláikban" felnőttek számára ismeretter- zül azonban rendesen csak 180 - 2 0 0
jesztő népszerű előadásokat tartanak. jár. Mi lehet ennek az oka ?
— Staffel J á n o s t élitélték. A
— Munkások
segely
és
nagyváradi kir. törvényszék Staffel János nyugdíj
egylete. A magyarországi
volt szarvasi nyomdatulajdonost, kit két hó- munkások rokkant és nyugdijegylele
nappal ezelőtt kauciószédelgés és okiratha- hova tovább mindig nagyobb tért hómisitás miatt letartóztattak, majd vizsgálati dit, Eddig 86055 tagja vari s már
fogságba vetettek, bűnösnek mondta ki eddig is 600 ezer koronát
meghalad
többrendbeli sikkasztás és okiraihamisitás a rokkantak, árvák és özvegyek segítbűntettében és 2 évi börtönbüntetésre itélte. ségére fordított összeg. N^w volna-e
Staffel és a közvádló is felebbezett az itélet célszerű nálunk is egy fiókegyletet
ellen.

a fel nem vett nyereményeknek, az úgynevezett hátrálékoknak a száma. Ez azért van
mert a sorsjegybirtokos közönség felületesen vizsgálja meg koronként a húzások
eredményeit. Ennélfogva, akinek sorsjegyei
és másértékpapirjai vannak, arra nézve
rendkívül fontos egy megbízható sorsolási
lapnak a járatása. Ilyenként ajánlható a
Pénzügyi Birlap, melynek sorsolási részét
a magy. kir. pónzügyministor és a magy.
kir kereskedelemügyi minister, mint megbízhatóan és pontosan szerkesztett lapot
hivataloson ajánlottak. A lap olcsó, mert
egész évre az előfizetés csak 8 koronába
kerül és ezért még január elején minden
előfizető kap egy Pénzügyi és Tőzsdei év/

,

könyvet, amely sok hasznos tudnivalón
kívül közli a hivatalosan kimutatott hátralékosok, azaz azon sorsjegyek számait,
amelyek bár régebben kisorsoltattak, kifizetésre bemutatva .még nem Jeti ele. A 3 korona előfizetés a kiadóhivatalba (Vlb, Rákóczi-ut 44 számj küldendő be pos tautalványnyal.

megalakítani ?

— Megnyílt

iskola.

A kon-

dorosi holdakon levő Kürtösi-féle községi iskolai, mely járvány miatt volt
bezárva, alispáni rendelet
folytán
megnyittatott.
— Országos vásár. Péntek, szombat
és a mai vasárnap a szarvasi országos téli
vásárnak a napjai. A két napig tartó állatvásárra a felhajtás gyenge volt a marha és
sertésvészek miatt fennálló zárlatok miatt.
Annál élénkebbnek ígérkezik a kirakodó
vásár, melyet a szokványos vásári eső sem
zavar ezúttal.

— : Köszön

etnyilvánitás.

A szarvasi izraelita nőegylet vigalmi
bizottsága ezúton fejezi ki köszönetét
mindazoknak, kik a f. hó 11-én rendezett jöték onyc él u tánc vigalrn á n a k
sikerét
előmozdították.
Köszönetet
mond a vigalmi bizottság a felültize
lésekért és azokat következőleg nyug: Dr. Nagy Béla 17 kor, Grimm
r, Tréhits Miksa (B.-pest) Grosz
Dávid (B.-peét),Schre\ er Jenő (B.-pest,
Csillag Ignácz (B.-Csába) Schreiber
Lipót, Franck H. és fia cég (Kassa),
Dr. Gláaner Adolf 10—10 korona,
üiv Mázor Elemér, Mi'rei Miksáné 7 — 7
korona. Krausz Sándor ,Lővy Simon,
SZÖIIŐHÍ Márton, Dr. Faragó Mór, Percei János, Valdner Ignácz, Dr. Fischbein Soma, Kerényi Vilmos 6—ö K.,
Pollák Béla 5 korona, Grimm Jakab,
Dr. Déri Henrik, Robicsek Soma, P r .
Szemző Gyula, Dr. Takács Gusztáv,
Pap Ernő, Miklós Pál, Dr. Fuksz Jg>
nác, Keppich Béla, Frisch Jó/sef 4—-4
K , Dr, ScheiDer Miba, Dr.Dérczy A,,
Veicner Gábor, Gsábrády Jánosné, Dr.
Fuksz Béla, Goldberger Ignác 3— 3K.
özv. Kőhnné (Gyula), Fenyő Nándor,
özv Dr. Fuksz Edéiié, Dr. Gerő Osz-

• •

-

•

— Ongyilkoa szinházszolga.

Kiss
Mihály orosházi születésű mázolósegéd, aki
a „művészet iránti lelkesedésből" színház
szolgának csapott fel, szombaton éjjel a
csabai Vasút utcán szivenlőtte magát és
meghalt. Állítólag szerelmes volt a színház
egyik „szépéébe.

—

Iparosok

figyelmébe.

Az iparos tanonciskola igazgatója ez
uton is kéri és értesíti az iparosokat,
hogy a tanitókat a tanítási idő alatt
a teremben semmiféle ügygyei ne háborgassák, mulasztási igazolványokat
azok lakására ne küldjenek, hanem
az ipariskolát érdrklö minden ügyben
forduljanak hozzá, ö hétköznap minden délután 4 -o-ig az ipariskola
épületében tartózkodik.

— liaraesonyfa

ünnepé-

lyek.

Az óvodáknál szokásos karácsonyfa ünnepélyek ez idén az óvónők indokolt kérelme lolytán elmarad-

— Tankötelesek

összeírá

sa. A községi elöljáróság egy néhány
külső kerületben most eszközölteti a
tankötelesek összeírásíf, amit szeptemberben kellett volna tenni, s ebből
kifolyólag nagyon sokan most kapnak
felhívást a beiratkozásit, akik rendes
időben beiratkoztak s azóta rendesen
járnak az iskoiába,

— Kevés

az ismétlő

isko-

lás. Elnöki bejelentés alapján a községi iskobiszék felkérte az elÖljárŐsiU
got, hogy az ismétlő iskolakötelezeteket szorítsa a beiratkozásra, mert a
be'sö ismétlő iskolába kevesen járnák.

plakátok. Táncvigalmakról nom
szoktunk referálni. Megelégszünk annyival,
hogy a mulatság fényesen sikerült, minthogy
aligha volt olyan mulatság, amely a krónikában is fiaskót vallott volna. Ha más nem,
a jó^ öreg erkölcsi siker kész rendszerint a
balul végződött vigalmakat oltalmába fogadni. Most, bárha kurta terjedelemben, de
szakítunk <zzel a negatív tradíciónkkal. Az
izraelita nőegylet álial rendezett élő plakátok bemutatásával egybekapcsolt táncvigalomnak annyira kiemelkedő, fényes sikere
volt, hogy ezt a faktumot mi is le kell,
hogy szögeztük. Újdonság és rendkívüli
tetszést aratott volt már maga az élő plakátoknak a bemutatása. Szebbnél-szebb leány
és asszonyi arcok jelentek meg a felállított
aranykeretben, szines megvilágításban, stílszerű jelmezekben, mintha csak a plakátok
festett képei elevenedtek volna meg, de a
festettnél szobb formában, Tetszettek a
plakátokat kisérő humoros versek, miket
dr. Sámuel Victor, a kikiáltó olvasott fel.
Az élő-plakátok ízléses beállítása és az
ügyes rendezés Eóth Bélát és Grosz Mórt
dicsérik. A reggelig tartó, kitűnő hangulatu
táncvigalom pedig kétségtelenül a rendező
szép asszonyok tapintatos, ügyes buzgalmának köszönhető. Sok ilyen szép mulatságot
kívánunk a szarvasiaknak.

— Riingmrsen/y,

Ká mán

az elhunyt kiváló zeneköltő
sm mléke javára Gyom a város intelligens közönsége nagyszabású hangversenyt rendez december 30 án a gyomai városhaza dísztermében, A hangversenyt táncvigalom fogja követni,
Farkas,

. december 19.
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az uri casino tei
megtartva, Az tstélynek érdekességét
gazdag és tartalnias műsorán kívül
emeli Eötvös Károly orsz. lupviselő
jelenléte, ki emlékbeszéd^ iart a
nagy dalköltőröl. A hangverseny keretében szerepelnek Harsányi Pál, dr.
Major Simon, Kató József Zsigmond
Ferencz, Kiss Anna, Domby Bé'a és
a dalkar. Az emlékünnepély iránt megy eszer te élénk az érdeklődés.

okt. 1-től. —

es
Mezőtúr

2 29 n. 12 15 n.
315 „
1*03 é.
Szarvas
3*27 „ 1-27 „
Kisszénás érk. „ 4*14 „
2 12 „
Orosháza érk. „ 5 35 „
3*26 „
Mezőhegyes érk. n. 7'55 „
6'4Ö „
I. é.
érte „

Mezőhegyes ind.
—'— n
Orosháza
ind. é. 5*55 „
Kisszénás érk, n. 7'18 „
Szarvas
—

» ^24 *
ind. „ 8'44 „

frt.
13
13
13
6
7
7
6
6

Búza piros priina
Mereantil buza
Üszkös buza
Árpa
Zab
Kolos
Morzsolt tengeri uj
Morzsolt tengeri ó
Luczorna mag priina
Hizott sertés

kr
50
80
00
40
00
20
20
50
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férflbolondltó klnoiek - elbájold
szépségek — szerelmi varázslás
J) s szerelmi láncolat — **

melyik fiatal leány nem álmodta ?
Hajdanában öreg vénasszonyoktól szerelmi italt vettek, manapsag a fiatal Intiyolc
bölcsebben cselekszenek s a legközelebbi
drogériából, gyógyszertárból a illatszerüzletből

ZuokM-szappant

Zuck££íi-krémt

kis csomagol ás 1.- kor.

hözciiií. tubus 1*2S kor.
nngy tubua
2.50 „

(i)ánddk) 2.50 »»
vásárolnak.
Ztickooh-szappan s 55uek««^króm szépséget
alkot mint a tavaszi gyöngyvirág, olösó
és gazdaságos a napi használatban, a miért
is a szépészeti szerek eszményképét képezi.
Fiatal leányok és asszonyok! Aki szép
akar lenni, az csak ZuckjnMzappnnnak:
hódoljon, akt különös szép akar lenni, az
Zuck££!i*kreniet is liasznaljon.
t

6 38
7'25
840

9 18 é.
1117
6'07
12-29
7-16
1-26
813

1 44 „ 8.23
2 30 „

Mezőtúr

Erjedést o k o z ó laSSú 3n??SztéS,
mely porokra és cseppeere csak ritkán javul, a Fer«i)CZ JózS*f-keserüviz természetes tisztító é s elvezető
hatására könnyen gyógyul. A felfúvódás, gyomorégés és ideges fejfájás már az első adagolás után megszűnik, Redszeres használat mellett a
valódi „Ferencz József"-víz a gyomrot
és az egész bélcsetornát keresztülmosva, még nagy evőknél is lehetetlenné teszi ujabb torlódás képződését. — Éhgyomorra egy fél pohárral
veszünk be.

5-40
6'28

érk. „ 9*30 „
idő reggeli 6 órától esti 5 óra
An
59 percig terjed. A számjegyek
levő
=
belük é
éjjelt, n, == nappalt j

Kapható :
Mezőtúron: Güllner Hugó
tárában.

gyógyszer-

Egy vadonat uj matt Szoba
bútor sürgősen jutányos árCzim a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK.
Hűszár Á.

I

v>l/-,l»l

«Utciwhií

lakás, bútorozott szoba, üzlethelyiség,
fővárosi és vidéki ingatlan vétel-eladási és hirdetési irodája, BCidapgSt,
ZriQyi-útcza I. <Sr*Sl>af!) palota.
Külön osztály ingatlan, birtok, fővárosi házak vételére, eladására, cserére.
Ezenkívül mindennemű ügyben 5 kor.
előleges beküldése mellett útbaigazítást, felvilágosítást ad. E czélra külön
mfoim itiós osztálya van. VálaSzb^lycg, Legrnegbizhatóbb vállalat. Első
rangú ajánlatok.

Szarvas község alóliroU elöljárósága ezuion is közhírré teszi, hogy az
aiadi m. kir. állami fa- és fémipari
szakiskola igazgatósága a kereskedelemügyi minister ur engedélye folytán
1910. január hó 3-tól bezárólag január
hó 15-ig a kamarai kerület lakatos
iparosai részére m(Megjavító tanfolyaAlólirott Szarvasi ipartestület elmot rendez.
nöksége közhírré teszi, miszerint az
A tanfolyam tartama két hét,ipartestületnél m< gíiresedett
szolgai
?
mely idő a att a hallgatóság a mér- állásra pályázatot hirdett.
leg javítást elméleti és gyakorlati utón.
Ezen állás évi javadalmazása 4 2 0
^ajátitia eh — A pyakorlati lanitás korona lakás, fűtés, világítás.
(tnühe'y munka) délelőtt 7 — 12-ig, az
Megkíván tátik,
hogy a szolga
elméleti okialás pHig dél után 2—7 ig 300 korona készpénz óvadékot tegyen
turf. — A ranlb!\am végén a hallga- le m ly öszzeg részére kamatozásként
tók vizsgát lesznek és ennek eredmé- takarékbelét könyvbén helyeztetik el.
nyeként bizonyitvanyt kapnak, lvogy a
A pályázat Írásban adandó he.
ínérlegjavitó tanfolyamot elvégezték. —A pályázat határideje 19G9. deA tanfolyam ingyenes, de a jelen tan- cember 2.}-ának rdéli 12 órája, miért
folyam hallgat ói
ösztöndíjban nom is a későbben érkezett pályázatok firészeKÜlnek.
gyelembe nem vétetnek.
Mindazon lak dos iparosok, akik
Szarvas, 1909, december hő.
ezen tanfolyamon részi venni óhajtaTáko.-i Lajos,
nak, folyó december hó 15 ig a h h a 'ecrvzi
talos órák alatt a községházán a főjegyzői irodában jelentkezzenek.
» ikt. sz.
1293^
Sznna^, 1909. évi dec. hó 9-én.
Az elöljáróság nevében ;
Kollár Lajos
Kovács János
Ák lirolt községi elöljáróság felhívja
főjegyző.
a katonai kedvezményre jogosítottakat,

Ni liaíastt, na kétkedj!
Né nyugodj, n i pihen] addig
míg
el nem értétek.

LUSZTIQ- házban egy-két esetleg
háromszobás utcai lakás, mellékhelyiségekkel és egy szépen bu• torozott két ablakos utczai hónapos szoba kiadó.

haj frizéfnő Budapestről hazaérkezvén
elvállal olcsó árban mindennemű haj
frizérozást a legmodernebbtől a legegyszerűbbig.

Lakása II., 6 9 . 6 r ó f CSáky-íitca.

hogy akik jogcímeiket igazolni óhajtják,
azt a katonaügyi jegyzői irodában az
1910 ¿vi március hó végéig okvetlen
jelentsék be,
Szarvas* 1909 nov. 8.
Az elöljáróság nevében s
Jeszenszky
Demcsák
h. bíró»
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^Gyötrelmesebb,
kínosabb fájdalom a fogfáv
it álig van ezer meg ezer ember szenved benne, pedig nem
kénytelen vele, mert
örökre
megszabadul
töle az, aki Sztraka
Ment hol fogszappanját
használja, Ára majolika szelenczében 1
kor- melyhez a fogápotáéröi^egy tudományos-- színvonalon álló ér]|Íí|zés van mellékelve. Gyógylárnkb m, drog ^ i á k b á n - s t b . ' kapható egy koronáért. 3
d$)i 3 korért bérmentve küld Sztraka gyógyít
szerész Mohol
Kapható S z a r v a s o n : (Medvoezky

Miklós , ' P á l

1909. december 19.

rm

A n> érdemű közönség tudomására hozom, miként Szarvason
Deák Ferencz-utcza 430 sz, alatt (Oravecz-féie házban)
wm

«•

nyitottam. Elvállalok mincknnemű orvosi műszerek, ollók, beretvák kések és bárdok élesítését. Támaszkodva azon gyakorlatra,
mit a köszörülés és a késes ipar terén több nagy műhelyben
szereztem, nyugodtan állíthatom, hogy e • téren a versenyt bárkivel is felveszem. Miiszerek, kések, ollók javítását és élezését a
legjutányosabban és a megrendelésnek megfelelően eszközlöm.
Szives pártfogást k é r v e

gyógyszertárában.

tisztelettel

Frafykó A n d r á s késes és műköszörűs.

Közhírré tétetik, hogy az 1907
i V. t.-czs -Í6. §-a és az annak > égre hajtása tárgyában kiadott 1908. évi
i rMMMMHriTM^p ffwuiu* wiiff Mwr tmmixm HrafcBaaaa- \
107 226. S7. kert'sk. miniszteri rendelet
értelmében a közforgalomban has/nált
öksze.s' hós zménékek, folyadékok és
száraz tárgyak mérésére való űrmértékek, sulyok és mérlegek, továbbá az
fest tetszés Szerinti &zii)re Vagy Vegyileg tisztit
1908. évi '107228. sz keresk. miniszteri rendelet érteimében a lejes kannák
(a tejszáílitásra használtak kivételével)
m 1910 év foíyamíín újra hitelesitenkelmefestő és vegyíisztitó Szarvason
9—10
dokv-V- Ezen mértékek és mérőeszközök újra hitel esi lése Szarvas községijén
a községházán eddig is a mértékhitelesitésre használt hel) iségben, illetve a
felek kívánságára a felek helyiségében
fog -.elvégeztetni. — Az állandóan feláll i tolt hídmérlegek és önműködő mérhasznált, de jó karban lévő jutányos ííron eladó.
legek újra hitelesítése szintén a mértékhitf'lesilök körútja al kai inával a
Gzi.m megtudható S á m u e l A.-nál a „ S z a r v a s és V i d é k e "
helyszínen végezhető. —
kiadóhivatalaiéin, Szarvason (Békésvárnu'gye).
Fulhivatn \k teh. it mindazok, a kik
a fent felsorolt mértékeket és mérő
eszközöket a közforgalomban — azaz
adásvétel alkalmával
használják,
h p g j ;.a közőégh ízán az aljegyzőnél
díjmentesen kapható nyomtatványokon
az időszakos hitelesitésben való részvételre .minél előbb, de legkésőbb í.
éyi december hó 28-ig a hivatalos
szerencsém a n. é. közönséget tisztelettel értesiórák alatt annál is inkább jelentkezhogy Szarvason a Fő utczán, Réthy-féle házban,
zenek, mert ennek elmulasztása esetén
(Holéczy Gusztáv üzletével szomszédságban)
ki lesznek téve annak, hogy az időszakos hitel ésilési körút al ka I inává 1
sorra nem kerülnek és kénytelenek
lesznek összes mértékeiket valamely
mértékhitelesítő hivatal
székhelyére
vinni, a níi jelentékeny költséggel jár. —
FŐüzletem Orosházán a legnagyobb forgalomnak
A hitelesítés időpontja és rendje a
és kitűnő hírnévnek örvend,
u®
beérkező jelentkezések alapján később
Ugyanazon módon, ugyanazon pontos elsőrangú
iog nvegállapiltatni és ujabb hirdetkiszolgálással óhajtom Szarvas közönségének szakmámméiíy utján közhírré tétetni.
béli szükségletét is kielégíteni, mint azt az orosházi
fő üzletemben teszem.
Részletes felvilágosítás a községházán és az utczákon levő falragasz
Ennek szives tudomásul vétele után kérem Szarvas
b. közönségének kitüntető pártfogását.
hirdetményeken szerelhető.
ra^í
m
Szarvas, 1909. évi november
Kiváló tisztelettel

Süvegé Jál}05
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öljrirósá^ n e v é b e n :

Kollár Lajos
főj egy/.ő.

Kovács János
biró,

1909. december 19,

SZARVAS tS

Q

VIDÉKE

u almát

Szállítok finom

&m

S00 clrb piros alma . . K I0t—

má

1000 drh piros alma . .
500 clrb rózsa alma • .
500 drh gyöngy alma
500 drh masáns/>ky alma
500 drb bór alma . . ,
5Ü0 drb RaueL alrna . .
500 drb arany Hniiot alma

K
K
K
K
K
K
K

50 kg. finom álma
100 kg. finom alma
50 kg. Rauet alma
100 kg. Rauet alma

\)

18 17,—
17,—
16.—
.19,—
30^
22.—

K l6r

. K 20.—
. E 89.—
. K 7.—
. császár körte K 8.

100 kg. vaj kör te \

Csomagolás ingyen. — Utánvét.

. . K 10 —

FRIEDMAN MÍHÁL7
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A magyar kiviteli cs csoniagszállitási részvénytársaság hírlap.
OHzlályának
helybeli m ( A g h i z o t i j a előfizetéseket elfogad bármely
budapesii, vidéki vagy külföldi napi-, heti-, szak , szépirodalmiés lcépeshvpra s a lapot megérkezés után azonnal liázhoz kézbesitteti.

¿z
«IWHHHIM»!

m

(Postaköltség nincs.)

fi

Tisztelettel:

Muzsnyai Balázsnak EndrGd
községben levő vamyasi pusztán
a nagylaposi államás meVell
4 0 hold

közrendű

2 -4

telke

vA

fűszer- és vegyesáru kereskedő.

iPsJ

¿r?t

11

esetleg haszonbérbe ki. dó.
Értekezni lehet Mezőtúron Fótiutca 559. sz. a> vagy a helyszínen.

AC SIKKAROLY

»

Tixa1
)D

3-3
fi

Nen> látta a fek^éseiD^t ?
bemenni LITAUSZKY PÁL fodrászhoz,
azóta
Q I t ( i I) t
minden bevásárlási gumija, ami a pipere
és toiletie szüks^gletc't illeti, mert alt a
dúsan felszereli raklárbol a legkőnyesebb igény* ket is ki lehet elégiteni

^

hi

fűszer- éB C9emegekereakedö
S Z A R V A S, Árpád-épület.

Á közeledő karácsony alkui^ mával bátor vagyok ajánlani a
Hü következő árukat iegjutányosabb
árakon:
-A
Hödmezovn^irhelyi lisztet.
m
íkvart. líimászom ^ Bosvniai szi
p , baii gyíiuvölcsU'kvart. Franczia I.

m

kék mákot. P tpirhéju diót. Valódi
ola^z mogyorót, Avola mandulát.

Tisztított mazsola szöllöt
Ezenkivüí az itt fel nem sorolt
fűszerárukból dus raktár.
Legszebb és élvezhető karácsonyfa
díszek és fitrurák.

Buslombozatu karácsonyfák már megérkeztek.

I

. december 19.

SZARVAS ÉS VIDÉKE

8

Telefon szám : 16.

Alapíttatott 1880-ban.

SÁMUEL

ADOLF
• _

S ZARYASQN,

Béliczeyut

r

•

9 szám.
Könyvkereskedésem ben

Könyvkötészetemben

Könyvnyomdámban

könyvkötészeti

kaphatók az összes helybeli

egyszerű és díszes

iskolákban használandó tan-

mindennemű könyvnyomdai

mindenfélé"

munkák, u.

munkák

m.:

kivitelben a legjiitányosabb

hivók, eljegyzési és esküvői

t

könyvek,

»

író - és rajszerek.

A

értesítések, névjegyek, üzleti

árak mellett gyorsan és pon-

Énekes- és imakönyvek nagy

kártyák, levélpapír és boríté-

tosan

választékban.

kok, p s z á m l á k ,

könyvek a legrövidebb idő

falragaszok,

körlevelek és gyászjelentések

készíttetnek.

alatt köttetnek be.

pontosan és jutányos árak

Olcsó

mellett készíttetnek.

és

tartós

papir

és

Mindennemű

Írószerek

raktára1. — Vidéki

n

munka!

nagy

megren-

delések pontosan és gyorsan

Pontos kiszolgálás!

eszközöltetnek.

eke

zarvas

II

Iskola-

ti

R E I Z MI K A
A

1

BÉKÉSCSABA
ES

105-

: ÜU>

sz.

fi! 20. SZ.

i

ti

állandóan nagy választékban.
Sámuel Adolf könyvnyomdája, Szarvason.

I

